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A. Požadované náležitosti diplomové práce:
Legenda: ztučněný text v příslušném  poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.

          A            B          C           N
1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 
formulačně 
zřetelná.

Drobné 
nedostatky 
v obsahové a/nebo 
funkční formulaci.

Nefunkční 
formulace formálně 
(např.příliš obecn
á) i obsahově.

Chybí. 

2. Závěr Shrnuje práci jako 
celek, přesahuje 
obsah DP v jeho 
hlubší reflexi a 
hodnocení, reaguje 
na cíle, obsahuje 
argumentované 
stanovisko autora.

Mezi A a C Popisuje obsah, 
neobsahuje širší 
reflexi problému, 
nehodnotí nebo 
neobsahuje 
stanovisko autora, 
neváže se k cíli.

Chybí.

3. Odkazy a citace Vše 
dokumentováno, 
zřejmé oddělení 
převzatého a 
vlastního.

Nezřetelné 
oddělení 
převzatého a 
vlastního, drobné 
nedostatky 
v citacích a 
seznamu 
literatury.

Chybějící odkazy, 
nepřesné, nesprávně 
uváděné infor. 
zdroje, seznam liter. 
neodpovídá citacím, 
apod.

Nevyhovuje.

4. Formální 
náležitosti
(anotace, klíčová 
slova, angl.název, 
rozsah)

Ano Neúplné: DOPLNIT při 
obhajobě:

Nevyhovuje zcela.

5. Jazyková 
úroveň

Vhodná větná 
stylistika a 
gramatická 
správnost.

Drobné nedostatky
ve stylistice a/nebo 
gramatice

Výraznější 
nedostatky (doplnit 
příklady):

Nevyhovuje zcela.

B. Kvalita diplomové práce:
Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje

Teoretická úroveň, resp.část
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 
vymezit problém k řešení

          
A

          
B  

             
C

          
N

Logická struktura výkladu           
A -

          
B  

             
C

          
N

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           
A

          
B

             
C

          
N

Funkční provázanost teoretické a praktické části           
A   

         
B

             
C

          
N



Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           
A  -

          
B

             
C

          
N

Autorský přínos           
A

          
B

             
C

          
N

Empirická úroveň, resp. část
Vymezení úkolů (cílů)           

A  -
          
B

             
C

          
N

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 
empirických postupů

          
A

          
B

             
C

          
N

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           
A  -

          
B

             
C

          
N

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           
A

          
B

             
C

          
N

Autorský přínos           
A  

          
B

             
C

          
N

C. Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP:

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:

Autorka si vybrala pro svou diplomovou práci aktuální téma, které se věnuje analýze vzdělávacích 
programů podporující rozvoj dvouletých dětí. Jedná se o regionální šetření, které autorka 
realizovala na území města Prahy.

Diplomová práce je tradičně dělena na teoretickou a praktickou část, kdy větší poměr zabírá 
teoretická část. Práce splňuje formální požadavky na rozsah práce. Celkově se jedná o závěrečnou 
práci, kterou lze označit za originální exkurz do vzdělávací nabídky pro rodiče dvouletých dětí. Je 
škoda, že se autorce plně nepodařilo udržet toto základní téma jako vodící linku mezi teoretickou a 
praktickou části. V teoretické části se autorka v dobré víře snažila obsáhnout řadu pedagogických 
problémů, což místy však působí roztříštěně až nepřesně.  

Autorka uvádí, že praktickou část realizovala metodou dotazníku a zúčastněného pozorování, 
avšak mnoho informací shromáždila na základy analýzy webových stránek jednotlivých institucí. 
V průběhu obhajoby doporučuji autorce, aby objasnila jejich poměr a validitu. Oceňuji, že autorka 
shromáždila velké množství dat, které by bylo vhodné podrobit další detailní analýze a 
interpretaci.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Diplomová práce obsahuje celkem 19 příloh, které vhodně doplňují text teoretické části a detailně 
dokumentují realizované výzkumné šetření, konkrétně podporované oblasti rozvoje v jednotlivých 
institucí.

Výzkumné šetření je částečně postaveno na analýze dokumentů, které jednotlivé instituce 
prezentují na svých webových stránkách, je tedy diskutabilní, jaká je výpovědní hodnota těchto 
informací. Na s. 85 autorka zpracovala přehled podporovaných oblastí rozvoj dítěte na základě 
pozorování, ale neuvedla případná rizika.

Autorka prokázala, že umí pracovat s odbornými zdroji, ale občas v závěrečném seznamu 
literatury chybí některé bibliografické údaje, na které v teoretické části odkazuje (např. s. Kopřiva, 
2008, na s 35, 36, 37 atd.). 



Náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Jaký je váš osobní názor na institucionální výchovu dvouletých dětí v zahraničí a v ČR?
2. Kterou kapitolu z teoretické části hodnotíte jako nosnou pro vámi sledovaný výzkumný 

problém?
3. Objasněte vámi zvolenou metodologii výzkumného šetření a promyslete případné další 

varianty výzkumného šetření.
4. Je možné na základě výsledků diplomové práce sumarizovat základní rysy kvalitního 

vzdělávacího programu pro dvouleté děti?

Diplomová práce i přes drobné nedostatky splňuje požadavky kladené na 
závěrečnou práci ve studijním oboru Pedagogika předškolního věku a nevykazuje 
žádnou shodu v systému Theses.cz s jiným dokumentem.


